
 
 

ประกาศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 
เรื่อง   สอบราคาจ้าง เปลี่ยนหลังคา อาคารเบ็ดเสร็จ ก 

----------------------- 
 ด้วยโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  ได้รับมอบอ านาจจาก เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารเบ็ดเสร็จ ก 
 ราคากลางของงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  324,900  บาท 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว    
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน 
วชิรบารมีพิทยาคม   ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558  
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (วันท าการราชการ)  ณ ห้องงบประมาณ  โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  
และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องงบประมาณ  
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม   
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องงบประมาณ  โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  
อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  ตั้งแต่วันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  081-887-9722  ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  
www.wcmk.ac.th 
 

ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

 

 
 

(นายปิยะชัย  ภู่จันทร์ดิฐกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 

 
 
 
 



 

 

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑ /๒๕๕๗ 
สอบราคาจ้าง เปลี่ยนหลังคาอาคารเบ็ดเสร็จ ก 

ตามประกาศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 
ลงวันที ่๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

...................................................... 

                 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคา
อาคารเบ็ดเสร็จ ก  ณ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                               (๑) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                               (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                               (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                               (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รฐับาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม 
                  
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 



                               การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น 
                       ๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้  
                               (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                               (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซ่ึง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 



 
 

 


